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Najważniejsze informacje dotyczące 
Okręgu 62

Szczeble
edukacji Przedszkole - klasa 8

Liczba uczniów
4 368

Odsetek uczniów z rodzin 
o niskim dochodzie
41%

Odsetek uczniów uczących 
się języka angielskiego
34%

Liczba nauczycieli
391

Wykształcenie
80% z dyplomem studiów 
magisterskich lub wyższych

Wskaźnik utrzymania 
nauczycieli
91%

Odsetek uczniów 
o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych
17%

Rada Oświatowa Okręgu 62 
Od lewej do prawej: James Poskozim, prezes Stephanie Duckmann, Tina Garrett, 
wiceprezes Ronald Burton, dr Kelly Morrissey, Beth Morley i Brian Inzerello

Dane demograficzne o uczniach
• Ludność biała (39,8%)
• Latynosi (42,1%)
• Azjaci (11,3%)
• Afroamerykanie (4,1%)
• Dwie lub więcej ras (1,3%)
• Wyspiarze Pacyfiku (0,3%)
• Indianie amerykańscy (0,2%)
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Wiadomość od kuratora oświaty, dr. Paula E. Hertela:

Szanowni członkowie społeczności Okręgu 62!

Mam przyjemność przedstawić naszej społeczności roczne sprawozdanie za rok 2019, w którym szczegółowo 
analizujemy pierwszy rok z naszego pięcioletniego planu strategicznego. W czerwcu 2018 r. Rada Oświatowa 
przyjęła plan strategiczny realizowany z zaangażowaniem i udziałem kadry, uczniów, rodziców, członków 
naszej społeczności oraz liderów biznesu. Dzięki ich wsparciu stworzyliśmy nową wizję, misję, wartości i pięć 
celów, które definiują dla nas przyszłość Okręgu 62. 

Podsumowując pierwszy rok naszego planu strategicznego, pragniemy podzielić się z Wami naszymi 
osiągnięciami z tego roku szkolnego. Rada Oświatowa przywiązuje szczególną wagę do komunikacji 
ze wszystkimi naszymi członkami. To pozostanie dla nas kwestią zasadniczą, ponieważ doceniamy, 
jak ważne jest to, aby członkowie naszej społeczności coraz więcej wiedzieli na temat tego, co dzieje się 
w szkołach. Okręg 62 to okręg, w którym znajduje się Państwa szkoła państwowa. Każdego dnia mamy 
przyjemność uczyć tu blisko 5000 uczniów.

Oprócz działań, które zainicjowaliśmy w pierwszym roku po wdrożeniu naszego planu strategicznego, 
w roku szkolnym 2018-2019 wprowadziliśmy stanowisko dla specjalisty ds. interwencji behawioralnej, 
stworzyliśmy e-biuletyn NewsBits dla naszej społeczności, dbaliśmy o dobrą kondycję naszej kadry, 
jak również zapewniliśmy ukierunkowane wsparcie dla uczniów w zakresie rozwoju ich umiejętności 
pisarskich podczas zajęć warsztatowych z pisania. Jesteśmy dumni z tego, co udało nam się osiągnąć, 
oraz podekscytowani na myśl o ciężkiej pracy, która nas czeka również i w tym roku. Nasze placówki 
w Okręgu 62 wyróżnia wzorcowy personel, który dzień w dzień poświęca całą swoją uwagę uczniom.

Oprócz wyżej wymienionych inicjatyw, w maju 2019 roku dołączył do nas na 4-letnią kadencję nowo 
wybrany członek Rady, dr Kelly Morrissey. Dr Morrisey dołączy do ponownie wybranych członków: 
Tiny Garrett i Beth Morley, które również będą zasiadać w Radzie przez kolejne 4 lata. 

Liczymy na świetny rok wypełniony nauką, odkryciami i radością.  

Z poważaniem,

dr Paul E. Hertel.
Kurator, Zespół Szkół w Okręgu 62 



Szkoły

Szkoły 10-miesięczne
Tymczasowo pełniący obowiązki dyrektora 
Gimnazjum Algonquin:
 
Greg Schneider i Melody Huisinga, 
zastępca dyrektora: Patty Tzortzis
767 East Algonquin Road 
Des Plaines, IL 60016  
(847) 824-1205

Dyrektor Gimnazjum Chippewa:
John Swanson
zastępca dyrektora: Juliana Vissering
123 North 8th Avenue 
Des Plaines, IL 60016 
(847) 824-1503

Dyrektor Centralnej Szkoły Podstawowej:
Erica Cupuro
1526 E. Thacker Street 
Des Plaines, IL 60016 
(847) 824-1575

Dyrektor Szkoły Podstawowej Cumberland:
Colleen White
700 East Golf Road 
Des Plaines, IL 60016
(847) 824-1451

Dyrektor Szkoły Podstawowej Forest:
Ania Figueroa
1375 South 5th Avenue 
Des Plaines, IL 60018 
(847) 824-1380

Dyrektor Szkoły Podstawowej North:
Dr. Margo Giannoulis
zastępca dyrektora: Dr. Alyssa Shlenksy
1789 Rand Road 
Des Plaines, IL 60016 
(847) 824-1399

Dyrektor Szkoły Podstawowej Orchard Place:
Jennifer Suarez Bautista
2727 Maple Street 
Des Plaines, IL 60018
(847) 824-1255

Dyrektor Szkoły Podstawowej Plainfield:
Dr. Lisa Carlos
1850 Plainfield Drive 
Des Plaines, IL 60018 
(847) 824-1301

Dyrektor Szkoły Podstawowej South:
Kristin Jares
1535 Everett Avenue 
Des Plaines, IL 60018 
(847) 824-1566

Dyrektor Szkoły Podstawowej Terrace:
 Dr. Bradley Stein
735 South Westgate Road 
Des Plaines, IL 60016 
(847) 824-1501

Szkoła całoroczna
Dyrektor Szkoły Publicznej Iroquois:
Kelly Krueger
1836 E. Touhy Avenue 
Des Plaines, IL 60018 
(847) 824-1308

Ośrodek wczesnego nauczania Oddziały 
przedszkolne
Ośrodek Wczesnego Nauczania Jane L. 
Westerhold
Margarite Beniaris
1375 South 5th Avenue 
Des Plaines, IL 60018 
(847) 824-1065

4



5

Dane dotyczące wyników uczniów w Okręgu 62

W Okręgu 62 uczniowie poddawani są częstym 
oraz różnym egzaminom, co pozwala uzyskać 
informacje na temat mocnych stron każdego 
ucznia oraz obszarów do poprawy. Egzaminy 
te obejmują test FastBridge (od przedszkola 
do 8. klasy), którego celem jest sprawdzenie 
postępów w matematyce i czytaniu. Ponadto test 
sprawdzający postępy w nauce (ang. Measures 
of Academic Progress, MAP) pozwala ocenić 
umiejętności uczniów w matematyce i czytaniu 
od 3. do 8. klasy. Informacje zgromadzone na 
postawie tych rozmaitych testów umożliwiają 
rozwój doświadczeń edukacyjnych, co pozwala 
wspierać i reagować na potrzeby uczniów, 
jak również poprawiać ich wyniki w nauce. 

W trakcie minionego roku szkolnego 
wprowadzono nowy test gotowości do podjęcia 
nauki, tzw. Illinois Assessment of Readiness (IAR). 
IAR służy ocenie efektów nauki na podstawie 
nowych standardów uczenia tzw. New Illinois 

Learning Standards i zawiera wytyczne Common 
Core. Test sprawdza znajomość języka angielskiego 
i matematyki w klasach 3-8. Komisja Oświaty 
Stanu Illinois opublikuje wyniki końcowe jesienią 
2019. Wyniki testu IAR pozwalają kadrze w Okręgu 
62 wyciągnąć wnioski i zająć się obszarami 
wymagającymi poprawy, dzięki czemu uczniowie 
mogą osiągać wyniki na wymaganym poziomie 
Ponadto informacje uzyskane na postawie testu 
IAR pozwalają nauczycielom z naszego okręgu 
zwiększać wysiłki na rzecz dostosowania naszych 
zasobów edukacyjnych i praktyk do wymogów. 
Chcemy mieć pewność, że: nasi  uczniowie 
mają dostęp do ściśle realizowanego programu 
nauczania dostosowanego do wymogów 
tak, że wszyscy uczniowie korzystają z oferty 
edukacyjnej na światowym poziomie. 

Wykresy poniżej pochodzą z raportu stanowego 
z 2018 r.: State Report Card “At a Glance” 
document 2018. 

Źródło: Sprawozdanie z wyników szkolnych w stanie Illinois za 2018 r.

https://www.illinoisreportcard.com/District.aspx?source=profile&Districtid=05016062004
https://www.illinoisreportcard.com/District.aspx?source=profile&Districtid=05016062004
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Zakres finansowy Okręgu 62 

Rada Oświatowa Okręgu 62 zatwierdza budżet 
co roku jesienią. Jego celem jest określenie 
wytycznych dla personelu dotyczących wydatków 
na rzecz programów nauczania dla uczniów. 
Proces tworzenia budżetu na kolejny rok szkolny 
rozpoczyna się już w styczniu. Dzięki bieżącemu 
zarządzaniu zasobami okręgu utrzymano 
dodatnie saldo bilansowe w ujęciu rocznym. 

Najważniejsze dane finansowe:

• Od 14 lat Okręg 62 utrzymuje status „finansowej 
stabilizacji”, wyróżnienie przyznawane przez 
Komisję Oświaty Stanu Illinois. To najwyższe 
oznaczenie, które może zostać przyznane szkole 
w danym okręgu. 
• Od 2009 r. okręg utrzymuje ocenę ratingową 
AA+ nadaną przez agencję Standard & Poor's. 
Jest to jedna z najwyższych ocen ratingowych, które 
mogą zostać nadane szkole podstawowej w okręgu. 

• Dodatkowe środki w postaci subwencji 
federalnych przeznaczamy na wspieranie naszych 
uczniów wymagających pomocy materialnej, 
jak również uczących się języka angielskiego oraz 
dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
• Komisja Oświaty przeznacza rocznie 
9,5 miliona dolarów na obsługę zadłużenia, 
opłacając zobowiązania wynikające z obligacji 
z 2009 za pośrednictwem funduszy operacyjnych. 

Finansowanie Przychody w roku podatkowym 
2019

Wydatki w roku podatkowym 
2019

Wykształcenie 70 894,703 USD 66 534,126 USD

Obsługa i utrzymanie 12 833,977 USD 5 505,313 USD

Obsługa zadłużenia 1 476,912 USD 9 536,104 USD

Transport 3 207,608 USD 4 043,562 USD

Fundusz IMRF 1 537,974 USD 1 271,629 USD
System zabezpieczenia społecznego 1 274,775 USD 1 385,879 USD

Projekty kapitałowe 44 076 USD 465 591 USD
Bieżąca gotówka 1 176,331 USD 0 USD
Delikt 239 657 USD 426 793 USD
Bezpieczeństwo osób 1054 USD 0 USD

KWOTA ŁĄCZNA: 92 687,068 USD 89 168,997 USD

Nieaudytowane aktualne dane za rok podatkowy 2018-2019
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NASZA WIZJA
DOKĄD ZMIERZAMY
Uczniowie, pracownicy, rodziny i nasza szersza społeczność cenią Okręg 62 jako 
okręg szkolny, gdzie dzieci uzyskują dostęp do edukacji wysokiej jakości, a poziom 
jest nieustannie podnoszony, co potwierdzają:

Kompetencje 
do podjęcia dalszej 
nauki na studiach 
wyższych oraz 
osiągnięcia na 
ścieżce zawodowej 
i w życiu

Uczniowie są wyposażeni w kompetencje adekwatne do poziomu rozwoju, które 
odpowiadają wskaźnikom gotowości do dalszej nauki na studiach wyższych, 
podjęcia pracy i radzenia sobie w życiu. Kompetencje uczniów koncentrują się 
wokół współpracy, komunikacji, myślenia krytycznego, myślenia twórczego, 
umiejętności rozwiązywania problemów, charakteru, a także obywatelstwa 
cyfrowego i globalnego. Uczniowie rozwijają kompetencje dzięki interdyscyplinarnym, 
powiązanym i autentycznym metodom wykorzystującym realne sytuacje. Uczniom 
towarzyszy poczucie dumy i satysfakcji z nauki.

 

 

Środowisko 
nauczania, w którym 
uczniowie są 
bezpieczni, 
zaangażowani 
i szanowani

 Uczniowie odgrywają wiodącą rolę w procesie uczenia się. Cenią szacunek, 
różnice indywidualne, różnorodność i starania. Nie boją się eksperymentować 
i podejmować ryzyko. Mają prawo zabrać głos i dokonać wyboru. Uczniowie mają 
dostęp do solidnego systemu wsparcia nauczania w celu zapewnienia, iż ich potrzeby 
edukacyjne, społeczne oraz emocjonalne są spełniane. Mają oni możliwość korzystania 
z różnorodnych narzędzi, w tym technologii, dzięki czemu zdobywają wiedzę również 
poza klasą.

Efektywne 
i innowacyjne 
praktyki nauczania

 Nauczyciele wyraźnie wyrażają oraz podzielają wspólne przekonania na temat 
nauczania, które obowiązuje w każdej klasie. Nauczyciele współpracują z innymi 
zespołami i szkołami, by uzyskać inne opinie i wkład w  podejmowaniu dobrych 
decyzji w najlepszym interesie uczniów. Pracownicy są elastyczni i stosują 
innowacyjne praktyki nauczania. Pracownicy zgłaszają możliwości skutecznego 
i istotnego kształcenia zawodowego i innego wsparcia w celu zapewnienia spójnego 
stosowania jak najlepszych praktyk nauczania, które mają znaczący wpływ na 
osiągnięcia ucznia. Wśród pracowników jest wysokie morale, a uczniowie osiągają 
coraz lepsze wyniki w nauce.

Zaangażowane 
rodziny oraz 
zjednoczona 
społeczność

Rodziny stanowią źródło pozytywnych wzorców do naśladowania. Współpracują 
z kadrą okręgu, by dbać o rozwój i osiągnięcia uczniów. Kadra okręgu, rodziny 
i społeczność wspólnie ponoszą odpowiedzialność za decyzje, które wpływają 
na proces uczenia się uczniów, dzięki skutecznej komunikacji i ścisłej współpracy.
Rodziny popierają wyraźnie sprecyzowane i wspólne przekonania na temat procesu 
nauczania, który odbywa się w każdej klasie. Społeczności szukają sposobów na 
nawiązanie współpracy i wspieranie procesu uczenia się, jak i nauczania.

Spójny system 
szkolny bogaty 
w zasoby

CO ZAMIERZAMY 
OSIĄGNĄĆ

 NASZE CELE I STRATEGIE CO STANOWI PRIORYTETOWY 
OBSZAR NASZEJ PRACY

Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5

Rozwój i osiągnięcia 
uczniów

Środowisko 
uczenia się

Środowisko 
pracy

Rodzina i kontakty 
ze społecznościąily 

Zasoby

Zaangażowanie wszystkich 
uczniów w proces uczenia 
się, który prowadzi rozwoju 
edukacyjnego, osiągnięć 
oraz gotowości do podjęcia 
nauki w szkole średniej, 
na studiach, pracy 
i radzenia sobie w życiu.

Zapewnienie osobistego 
wsparcia dla każdego 
ucznia, by mógł rozwijać 
umiejętności i pewność 
siebie, aby stać się 
samowystarczalnym 
uczniem.

Zapewnienie osobistego 
wsparcia dla każdego 
pracownika szkoły, aby 
mógł rozwijać umiejętności 
i pewność siebie oraz 
stawać się innowacyjnymi, 
wzorcowymi i wizjonerskimi 
liderami okręgu i swojej 
profesji.

Zaangażowanie rodzin 
i społeczności jako 
partnerów w budowaniu 
osiągnięć uczniów.

Określimy wskaźniki realizacji zadania do każdego celu oraz strategie, które pozwolą nam monitorować i zgłaszać postępy.

Strategie o wysokim 
priorytecie

Strategie o wysokim 
priorytecie

Strategie o wysokim 
priorytecie

Strategie o wysokim 
priorytecie

Strategie o wysokim 
priorytecie

Personalizacja procesu nauczania 
poprzez stworzenie systemu 
interwencji w edukacji i zajęć 
dodatkowych, co umożliwi 
wypełnienie luk w osiągnięciach 
oraz rozwój i poprawę wyników 
w nauce u każdego ucznia.

Rozszerzenie opcji uczenia się na 
wczesnym etapie PreK-2 poprzez 
zwiększenie liczby uczniów, którzy 
wykazują gotowość do podjęcia 
edukacji przedszkolnej oraz 
określenie oczekiwań wobec 
uczniów, by opanowali umiejętność 
czytania na poziomie klasy do końca 
drugiej klasy.

Usprawnienie procesu przejścia 
uczniów ze szkoły podstawowej do 
gimnazjum, a następnie do szkoły 
średniej poprzez stworzenie 
spersonalizowanej ścieżki lub portfolio,
co może podlegać monitorowaniu, 
sprawozdawczości oraz corocznym 
modyfikacjom w celu zapewnienia, 
iż dziecko czyni postępy na drodze 
do podjęcia nauki na studiach 
wyższych, kariery zawodowej oraz 
gotowości do życia.

Więcej możliwości dla uczniów 
wyrażenia własnej opinii, 
zaangażowania się oraz 
odpowiedzialności za aktywne 
uczestnictwo w procesie uczenia się.

Nieustanne wysiłki na rzecz 
zaspokajania społecznych, 
emocjonalnych i zdrowotnych 
potrzeb uczniów.

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb 
ucznia i rodziny oraz wyboru 
rozwiązań w celu zapewnienia 
stosownych usług:  PreK-8, placówka 
całoroczna, dwujęzyczność, zespoły 
wieloklasowe, STEM i inne.

 
 

 
 

Możliwości wyrażenia przez personel 
własnego zdania, zaangażowanie 
i udział kadry w podejmowaniu 
kluczowych decyzji, które przyczynią 
się do lepszej współpracy, wyrażania 
opinii, rozwoju zawodowego 
i spójności systemu.

Budowanie zaufania, pewności 
siebie, systemów wsparcia i relacji 
w środowisku pracy, co pozwoli 
oddziaływać na zdrowie i dobre 
samopoczucie kadry.

Wsparcie personelu w zakresie 
identyfikacji, wykorzystania i analizy 
kluczowych źródeł danych w celu 
monitorowania i raportowania 
postępów w nauce oraz 
dostosowywania sposobów
nauczania.

 

 

 

 
 
 

Poprawa komunikacji i współpracy 
z rodzinami oraz społecznością 
poprzez sformułowanie wyraźnych 
oczekiwań, zaangażowanie, wkład 
i odpowiedzialność.

Współpraca z przedsiębiorstwami, 
agencjami i innymi organizacjami 
działającymi w społeczności w celu 
dalszego rozwijania wiedzy uczniów 
i kadry oraz zapewnienia możliwości 
pracy, jak i dostępu do zasobów 
i doświadczeń zawodowych.

 

Sprawiedliwy podział zasobów w celu 
zaspokojenia potrzeb wszystkich
uczniów i dokładanie wszelkich starań, 
aby nieustannie podnosić poziom.

Gwarancja, że infrastruktura szkolna 
jest bezpieczna, z dostępem dla 
każdego oraz optymalnie 
dostosowana do wymogów 
nauczania i uczenia się w XXI wieku.

NASZA MISJA
DLACZEGO ISTNIEJEMY? 
Wspieranie pewnych siebie, gotowych na wyzwania 
przyszłości uczniów i wartościowych obywateli

NASZE WARTOŚCI
W CO WIERZYMY  
Szacunek
Zaufanie
Sprawiedliwość
Współpraca
Odporność 
Odpowiedzialność
Ciągłe doskonalenie

Okręg 62 stanowi przykład jednolitego i spójnego systemu szkolnego. Wszyscy 
korzystają z zasobów w sposób wydajny, skuteczny i sprawiedliwy. Szkoły 
przestrzegają zbioru wspólnych, spójnych zasad jakościowych, chociaż mają 
możliwość podkreślić swoją odrębność i wyodrębnić swoje potrzeby. Następuje 
skuteczne przejście uczniów ze szkoły podstawowej, do gimnazjum, a następnie szkoły 
średniej. Każdy wykorzystuje dane w celu informowania, rozmyślania, analizowania oraz 
usprawnienia uczenia się, nauczania oraz poprawy osiągnięć.

Efektywne, wydajne 
i sprawiedliwe zarządzanie 
obiektami placówki oraz 
zasobami finansowymi.
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Aktualizacje zespołu zadaniowego: Rok 1.

Cel 2, Strategia 2: Nieustanne wysiłki na rzecz zaspokajania społecznych, emocjonalnych i zdrowotnych 
potrzeb uczniów.

Czego się dowiedzieliśmy?
• Konieczność spójności we wdrażaniu/w udostępnianiu narzędzi edukacyjnych rozwijających 
umiejętności społeczno-emocjonalnych i innych form wsparcia
• Pozytywny wpływ na osiągnięcia szkolne uczniów, których potrzeby społeczne, emocjonalne i edukacyjne 
są zaspokojone 
• Potrzeba różnicowania rozwoju zawodowego dla pracowników w obszarze programu rozwoju 
społeczno-emocjonalnego, a ponieważ wpływa on na dyscyplinę i zachowanie uczniów 
• Należy traktować priorytetowo rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych na równi z rozwojem 
edukacyjnym

Jakie działania przeprowadziliśmy?
• Wskazano potrzebę rozwoju umiejętności u wszystkich naszych pracowników na poziomie 1 
• Wszyscy pracownicy wezmą udział w szkoleniach w ramach doskonalenia zawodowego, które 
zaplanowano na rok szkolny w roku finansowym 2020 
• Spis praktyk w zakresie zdobywania umiejętności społeczno-emocjonalnych, które obowiązują 
w dystrykcie: na poziomie 1, 2 i 3 
• Opracowanie ram wielopoziomowego systemu wsparcia (Multi-tiered system of support, MTSS), 
które będą służyć w celu analizy społeczno-emocjonalnych potrzeb, co mogłoby zostać wykorzystane 
w placówkach w całym dystrykcie 

Jakie będą nasze kolejne kroki?
• Identyfikacja uniwersalnego narzędzia, które pozwoli sprawdzać umiejętności społeczno-emocjonalne 
u wszystkich uczniów
• Współpraca z innymi zespołami zadaniowymi, które zajmują się opracowaniem części składowych MTSS
• Opracowanie spójnych form, procesów i procedur, które pozwolą kolejno realizować poszczególne 
poziomy MTSS, aby spełniać potrzeby uczniów w zakresie uzyskania umiejętności społeczno-
emocjonalnych
• Zidentyfikowanie i opracowanie narzędzia oceny umiejętności społeczno-emocjonalnych do celów 
gromadzenia danych z całego okręgu
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Cel 3, Strategia 2: Budowanie zaufania, pewności siebie, systemów wsparcia i relacji w środowisku pracy, 
co pozwoli oddziaływać na zdrowie i dobre samopoczucie kadry. 

Czego się dowiedzieliśmy?
• Relacje dyrektor-personel, relacje pomiędzy współpracownikami, doskonalenie zawodowe, równowaga 
między pracą a życiem prywatnym, uważność to obszary, które wymagają rozważenia i działania
• Każdy z nas ma wyjątkową rolę i odpowiedzialność w okręgu 
• Należy pracować nad zrozumieniem niepowtarzalnej roli, którą każdy ma do odegrania i wziąć pod 
uwagę perspektywę każdego
• Relacje są delikatne i pod wpływem wielu czynników 

Jakie działania przeprowadziliśmy?
• Zróżnicowany zespół, który ceni i prowadzi otwarty i szczery dialog
• Stworzyliśmy środowisko komisyjne, w którym głos każdej osoby ma znaczenie
• Wnioskowaliśmy o informacje zwrotne od wszystkich zainteresowanych stron

Jakie będą nasze kolejne kroki?
• Inauguracja roku finansowego 2020 z udziałem głównego prelegenta, który wygłosi przemówienie 
na temat zdrowia i dobrego samopoczucia personelu 
• Utworzenie podgrup w celu kontynuowania bardziej ukierunkowanych działań 
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Cel 3, Strategia 3: Wsparcie personelu w zakresie identyfikacji, wykorzystania i analizy kluczowych źródeł 
danych w celu monitorowania i raportowania postępów w nauce oraz dostosowywania sposobów nauczania

Czego się dowiedzieliśmy?
• Rozbieżne interpretacje danych i wyników ocen w całym okręgu
• Niespójności pomiędzy placówkami i poziomami w sposobie interpretacji danych
• Wieloletnie starania: Wpływ na wiele zainteresowanych stron i inne komitety ds. planowania strategicznego
• Stworzenie hurtowni danych przyniosłoby ogólną korzyść

Jakie działania przeprowadziliśmy?
• Opracowaliśmy zasady podejmowania decyzji dla *Poziomu 1 w celu określenia, jak wygląda poziom 
nauczania w całym okręgu oraz ustaliliśmy, jakim stosownym ocenom poddawani są uczniowie, 
by sprawdzić ich wyniki
• Opracowując powyższe zagadnienia, wzięliśmy pod szczególną uwagę populację uczniów, dla których 
język angielski nie jest językiem ojczystym 
• Kiedy rozpatrywaliśmy zasady podejmowania decyzji dla Poziomu 1, rozważyliśmy wpływ tego na 
kadrę i uczniów
• Rekomendacje, które będą mieć wpływ na inne grupy ds. planowania strategicznego, przyszłą Radę

Jakie będą nasze kolejne kroki?
• Należy przedstawić zasady podejmowania 
decyzji dla Poziomu 1 stosownym pracownikom 
oraz stronom zainteresowanym 
• Należy zbierać dane z Poziomu 1 w celu 
monitorowania oraz 
• Rozpoczniemy prace nad opracowaniem zasad 
podejmowania decyzji dla Poziomu 2 i Poziomu 3
• Długoterminowe plany rozwoju hurtowni danych

*Wielopoziomowy system wsparcia (MTSS) to 
trzypoziomowy system, który zajmuje się pełnym 
zakresem edukacyjnych i behawioralnych potrzeb 
uczniów.

POZIOM 3: Intensywne, zindywidualizowane lub 
skoncentrowane na małej grupie interwencje 
stosowane wobec tych uczniów, którzy mają 
znaczące potrzeby edukacyjne lub behawioralne

POZIOM 2: Ukierunkowane interwencje grupowe 
dla zagrożonych uczniów z wykorzystaniem 
strategii stosowanych w klasie i małej grupie 
w celu poprawy wyników w nauce i zachowania

 

POZIOM 1: Ogólne interwencje przeprowadzane 
na terenie całej szkoły stworzone z myślą 
o wszystkich uczniach i mające na celu 
zapobieganie trudnościom w nauce i zachowaniu

5%

15%

80%
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Cel 4, Strategia 1: Poprawa komunikacji i współpracy z rodzinami oraz społecznością poprzez 
sformułowanie wyraźnych oczekiwań, zaangażowanie, wkład i odpowiedzialność. 

Czego się dowiedzieliśmy?
• Należy w dalszym ciągu odkrywać sposoby na dzielenie się zasobami z rodzinami, dla których język 
angielski nie jest językiem ojczystym 
• Dostępne jest szerokie spektrum zasobów i form wsparcia 
• Wyzwania dotyczące dobrego rozumienia się z całą społecznością szkolną
• Konieczność edukowania organizacji na temat potrzeb uczniów Okręgu 62 

Jakie działania przeprowadziliśmy?
• Połączenie zasobów przyniesie wielkie rezultaty
• Wiedza na temat tego, jak szkoły państwowe i organizacje mogą współpracować, by wspierać proces 
zdobywania wiedzy 

Jakie będą nasze kolejne kroki?
• Dowiemy się, jakie wyspecjalizowane pomoce możemy otrzymać od lokalnych organizacji 
• Ustalimy, w jaki sposób możemy dotrzeć do pracowników/rodzin i dokształcić ich w tym zakresie
• Rozpoczniemy opracowanie dokumentu źródłowego dla kadry, który ułatwi nawiązywanie kontaktu 
ze społecznością 

Cel 5, Strategia 1: Sprawiedliwy podział zasobów w celu zaspokojenia potrzeb wszystkich uczniów 
i dokładanie wszelkich starań, by nieustannie podnosić poziom w okręgu.

Czego się dowiedzieliśmy?
• Konieczność wysłuchania wszystkich zainteresowanych stron: personelu, rodziców i społeczności
• Różnice w poziomach socjoekonomicznych powodują nierówny dostęp do zasobów w różnych 
budynkach:  szanse dla uczniów
• Obecne i przyszłe inicjatywy będą miały bezpośredni wpływ na dostępne zasoby 

Jakie działania przeprowadziliśmy?
• Zawarliśmy wstępne porozumienie co do koncepcji 
• Rozpoczynamy dialog na temat możliwości dla wszystkich uczniów 

Jakie będą nasze kolejne kroki?
• Należy określić, w jakim stopniu nasze działania są zgodne z inicjatywami stanowymi oraz ustawą 
Every Student Succeeds Act (ESSA)
• Należy opracować ocenę potrzeb w celu zagwarantowania sprawiedliwości 
• Należy wypracować podstawowe działania na rzecz finansowania dla każdej szkoły 
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Dane kontaktowe:

Biuro kuratora oświaty 
Dr. Paul E. Hertel
Kurator oświaty
(847) 824-1170

Dział personalny
Dr. Michael Amadei
Zastępca kierownika 
działu personalnego 
(847) 824-1061

Biuro obsługi
Mark Bertolozzi
Zastępca kierownika 
biura obsługi
(847) 824-1144

Dział ds. nauczania
Dr. Laura Sangroula
Zastępca kierownika 
 ds. nauczania
(847) 824-1169

Dział ds. uczniów 
Dr. Ellen Swanson
Zastępca kierownika 
działu ds. uczniów
(847) 824-1159

Dział ds. technologii
Adam Denenberg
Dyrektor działu ds. technologii 
(847) 824-1168

Dział ds. obsługi technicznej, konserwacji 
i transportu
Michael Vilendrer
Dyrektor działu ds. obsługi technicznej, 
konserwacji i transportu
(847) 824-1606

Dział ds. relacji ze społecznością 
Jennifer Tempest Bova
Dyrektor działu ds. relacji ze społecznością 
(847) 789-5102

62


